
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน ช่ือ สกุล

1 38969 น.ส. กนิดา ศักด์ิสุริยา

2 36961 น.ส. กรกนก นิลวิลาศ

3 36758 น.ส. กรณืจิรัตน์ ด่านพัฒนาดิลก

4 36662 น.ส. กรพินธ์ุ ลุงทอง

5 36955 ด.ช. กรวิชญ์ ยาวิชัย

6 36954 นาย กฤตภัทร์ การนา

7 36962 นาย กฤตเมธ เรืองทาน

8 36760 ด.ช. กฤตวรรษ สิทธิวงศ์

9 36586 ด.ช. กฤติเดช ต่างเพ็ชร

10 36769 นาย กษิณ อักษรศรี

11 36799 ด.ช. ก้องกมล สุยะ

12 36717 ด.ช. ก้องภพ สาธร

13 36856 ด.ช. ก้องภพ ไชยค าภา

14 36809 น.ส. กัญญาภัค ขันค านันต๊ะ

15 36966 น.ส. กัญญาวีณ์ กุลพงษ์สิริ

16 36761 น.ส. กัลยวรรธน์ สิงคราช

17 36959 นาย กานต์เพชร เสมียนเพชร

18 36969 น.ส. กานต์สินี อภิสิทธ์ิเสาวภา

19 36964 น.ส. การต์พิชชา ปุณยพัฒน์อังกูร

20 36866 ด.ช. กิตติธัช รีวีระกุล

21 36672 ด.ช. กิตติภูมิฐ์ กรจิระเกษมศานต์ิ

22 36673 น.ส. กิติญาฎา ญาณะช่ืน

23 39070 นาย กุลศุกล พงษ์ปรีชา

24 36834 นาย เกล้าณพัฒน์ อุโมงค์

25 38948 ด.ญ. เขมจิรา วัชระเสถียร

26 36846 นาย คชาหัศดินทร์ เอ่ียมละออ

27 36744 ด.ช. คทาหัตถ์ ไฝเอ้ย

28 36697 น.ส. คลาวเดีย บอร์ดิน

29 36611 ด.ช. จักรินทร์ คชพรม

30 36918 น.ส. จันทร์มีนา ศรีวิชัย

31 38971 น.ส. จิณห์วรา เรืองอนันตไพศาล

32 36803 นาย จิรวัฒน์ ปุ๊ดตา

33 38952 น.ส. จิรัศม์ิชยา อัมภรัตน์

ม.4 แผนกำรเรียน วิทย์-คณิต



34 36825 น.ส. จิราภัค บุญแก้ว

35 38438 ด.ช. จีรัง ยอดย่ิง

36 36920 น.ส. จุฑามาศ ทองเสง่ียม

37 36864 นาย เจนวิทย์ เล็นค า

38 36919 ด.ช. เจริญพร องค์พงค์ษา

39 36820 น.ส. ฉัตรลดา บูรณพันธ์ุศรี

40 38975 น.ส. ชญาณ์นันท์ ดอนอยู่ไพร

41 36699 นาย ชญานนท์ ฉลาดธัญญกิจ

42 36932 น.ส. ชนกนันท์ นันทปาลียอง

43 38982 ด.ช. ชยพล ต้ังบุญธินา

44 36936 ด.ช. ชยาศิส ไชยจินดา

45 36830 น.ส. ชัญญา ณ นคร

46 36934 ด.ช. ชัยพิชิต พรมเมือง

47 38953 ด.ช. ชาตโยดม ชวดเปีย

48 36847 น.ส. ชาลิตสา อินทจักร์

49 38501 นาย ชินกฤต สุภาศรี

50 36701 น.ส. ชิษณุฌา ขันชัย

51 36979 น.ส. เฌนิศา ต้ังมนัส

52 36634 ด.ช. ญาณวุฒิ กตัญญูกุล

53 39034 น.ส. ญาตาวี พรสุรีมาศ

54 36973 น.ส. ฐิติพร ณ ล าพูน

55 37048 ด.ช. ฐิติพันธ์ ลีลาอุดมวรกุล

56 36980 น.ส. ฑิตยา แดงโชติ

57 36989 นาย ณฐนนท์ กัณทวี

58 36991 น.ส. ณปภัช ภูมมินทร์

59 37088 ด.ช. ณภัทร นิรันต์สิทธิรัชต์

60 36628 น.ส. ณัชชา เล่ียมแก้ว

61 38962 น.ส. ณัชชากัญญ์ พฤกษาพันธ์ทวี

62 36990 น.ส. ณัชชามณฑน์ มิอุระ

63 36986 ด.ช. ณัชพล มูลตา

64 36987 ด.ช. ณัชริณ สุมินทร์

65 36831 น.ส. ณัฎฐ์ธนัน อุตระธิยางค์

66 37089 ด.ช. ณัฏฐกรณ์ โลชา

67 36746 น.ส. ณัฏฐณิชา ปวนสุวรรณ

68 37000 น.ส. ณัฏฐนิชา เจียมพิศุทธ์ิ



69 37057 ด.ช. ณัฏฐพัชร์ ศรีวิชัย

70 39076 นาย ณัฏฐิกรณ์ รุ่งจาตุรนต์

71 36995 น.ส. ณัฐกฤตา ปัจจักศรี

72 38941 นาย ณัฐกฤษณ์ อังสาชน

73 36654 นาย ณัฐณชิน ใหม่พรหม

74 38961 น.ส. ณัฐนรี แก้วแดง

75 38983 น.ส. ณัฐนารี เนืองนันท์

76 36996 ด.ช. ณัฐภูมิ พุงขาว

77 36983 น.ส. ณิชานันท์ จันทะกี

78 36779 ด.ช. ดลธาดา จันทร์เพ็ญ

79 36975 น.ส. ดารินทรา แก้วมา

80 36974 น.ส. ดุษฎีพร บุญไทย

81 36971 น.ส. ตรีรัตน์ จอมพันธ์

82 39020 ด.ช. เตชินท์ จันทร์ชูวงษ์

83 38997 ด.ช. ธการ เหลียวสุธีร์

84 36810 ด.ช. ธนกร ณ ล าพูน

85 36646 ด.ช. ธนกฤต ลีลานุช

86 36848 นาย ธนกฤต เมืองลือ

87 38977 ด.ช. ธนโชติ จันทร์ศรี

88 36791 ด.ช. ธนพิพัฒน์ ตาสีมูล

89 36751 น.ส. ธนภรณ์ สมมิตร

90 39072 นาย ธนภัทร พงษ์วิทยานุกฤต

91 36859 นาย ธนวัฒน์ ยะเชียงค า

92 36695 น.ส. ธนิสร ไชยทา

93 36943 ด.ช. ธเนศ สุวรรณวิทย์

94 36941 น.ส. ธมนวรรณ  นภาวรรณ

95 36944 น.ส. ธัญจิรา กันทะเนตร

96 36705 น.ส. ธัญชนก บัวใจ

97 36706 น.ส. ธัญพิชชา เข่ือนค า

98 36940 น.ส. ธัญพิชชา กันสืบ

99 36732 นาย ธัญพิสิษฐ์ ปินตาแจ่ม

100 36804 นาย ธีรดนย์ วันหวัง

101 38877 ด.ช. ธีรภัทร์ ระพิทย์พันธ์

102 36942 ด.ช. ธีรภัทร เสรีวัฒนาชัย

103 36893 น.ส. นงนภัส ชัยชาญ



104 36843 ด.ช. นนทพัทธ์ ตรีณาวงษ์

105 38996 ด.ช. นพกฤษฏ์ิ ศิริรัศมีมงคล

106 36889 น.ส. นภัทร์ พุทธิ

107 36890 น.ส. นภัสสร ยาวุฑฒิ

108 36775 น.ส. นฤภร ไชยมะโน

109 36835 น.ส. นัทธ์ชนัน ปัญญาโส

110 36892 น.ส. นันท์นภัส อุปเส็น

111 39027 น.ส. น้ าเพชร ศุภกิจโกศล

112 38989 น.ส. นิตย์รดี ศรีบุญชู

113 38470 น.ส. บัณฑิตา ทาค า

114 36898 นาย บารมี ลีละยุทธโยธิน

115 36897 ด.ช. บุญญานนท์ แสนธิการ

116 36849 น.ส. บุณยานุช สิทธิครอง

117 36901 น.ส. เบญญาภา ไชยศร

118 36776 ด.ช. ปภังกร สุนันต๊ะ

119 36800 ด.ช. ปภังกร สมบัติ

120 36862 ด.ช. ปรัชญ์กรณ์ ราศรีเกรียงไกร

121 36903 ด.ช. ปรินทร แสงวิมาน

122 38943 น.ส. ปริสรา ประเสริฐผล

123 36910 ด.ช. ปวิช ชูติวัตวงค์

124 36824 นาย ปองภพ สอนเจริญทรัพย์

125 36905 ด.ช. ปัณณพัฒน์ สุภิราช

126 36788 นาย ปาณัสม์ อาสาสรรพกิจ

127 36727 น.ส. ปานชนก ค าสกุล

128 36798 นาย ปิยวัฒน์ อนุชัย

129 37047 น.ส. ปุญฐิตา ปุญญพัฒนกุล

130 39012 น.ส. ปุณณภา เกียรติสิน

131 36765 น.ส. เปมิกา อินทร์แสง

132 36982 นาย ผูกพัน ประพันธ์วงค์

133 38980 ด.ช. พงศ์รวี แพรสี

134 36728 นาย พงษ์เทพ สายวงค์อินทร

135 37049 ด.ช. พงษ์พิชญ์ จักรเกษตร

136 37094 นาย พชร สมบัติ

137 39001 ด.ช. พชรดนัย มานะสิทธิชัย

138 37013 ด.ช. พบพฤทธ์ิ กุงวงศ์



139 36858 น.ส. พรรณนภา ค ามาวัน

140 37004 ด.ญ. พรรณปพร ลอมศรี

141 36813 ด.ช. พร้อมคุณ น้ิมสถาพันธ์

142 36796 ด.ช. พฤกษ์ พฤกษ์สุนทร

143 38995 น.ส. พลอยวรวรรณ วงค์ฉายา

144 36681 ด.ช. พสธร กันทะวรรณ์

145 36656 น.ส. พัชญธิดา สุขชัย

146 36752 นาย พัชรพล ศรีธิการ

147 37084 น.ส. พัฑฒิดา มอญแสง

148 36686 น.ส. พัณธิชา ผัดวัง

149 38978 น.ส. พัทธ์ธีรา ไชยขัน

150 38960 น.ส. พิชชาณิลดา ใจทะวงค์

151 36819 นาย พิชญณัฐ ครอบนพรัตน์

152 36782 ด.ช. พิชญางกูร สุวรรณรัตน์

153 38981 น.ส. พิชญาภา บุญศิริ

154 36827 นาย พิชัยชาญ พรมมา

155 37007 น.ส. พิชามญชุ์ มิอุระ

156 39014 น.ส. พิฐชญาณ์ กรัณย์วัฒนกุล

157 37060 นาย พิฐสรุตม์ วินิจฉัยกุล

158 39022 น.ส. พิมพ์ชนก ปัญญาปิง

159 36741 น.ส. พิมพ์ณดา คณิตปัญญาเจริญ

160 37011 น.ส. พิมพ์พัชชา วงษ์ทองดี

161 37041 น.ส. เพชรชมพู ชมภูเทศ

162 38985 น.ส. แพรพิไล ทุ่งเจ็ด

163 38994 ด.ช. ภคนนท์ อินทราวุธ

164 36736 น.ส. ภวิษย์พร จันภักษานนท์

165 37406 นาย ภัคปพน ป่ินทรายมูล

166 38945 น.ส. ภัททิยา เหล็กต๋ัว

167 37021 ด.ช. ภัทรนน จารุวรานนท์

168 36837 ด.ช. ภัทรพล ธนรุจิวงศ์

169 38987 ด.ช. ภัทรพล หอมนาน

170 37017 ด.ช. ภัทารวี ภู่จันเมือง

171 36851 ด.ช. ภัสพล กันทะธีรสุวัฒน์

172 37016 นาย ภาคภูมิ จ๋ีเอ้ย

173 36822 ด.ช. ภาคิน รุณวาทย์



174 36696 น.ส. ภิญญดา เช้ือพูล

175 38988 น.ส. ภิญญาพัชญ์ ค าลือ

176 38970 นาย ภูตะวัน ตามปัญญา

177 36855 ด.ช. ภูมิพัฒน์ จันทร์ทิพย์

178 36748 ด.ช. ภูมิรพี แช่มเกษม

179 39019 ด.ช. ภูริณัฐ พลูทอง

180 36665 นาย ภูรินท์ อุปนันท์

181 36687 ด.ช. ภูรินท์ แบนสุภา

182 37018 ด.ช. ภูรินท์ ชัยประสาน

183 36789 ด.ช. ภูรินทร์ ปวงจักรทา

184 36924 ด.ช. ภูวิศ วิรุฬหมาลย์

185 36753 น.ส. ภูษณิศา รู้แหลม

186 36873 น.ส. มนัสนันท์ มอญศรี

187 36845 น.ส. มาติกา ฉัตรกาญจนะ

188 36976 นาย ยุติวิชญ์ จงวิริยานุรักษ์

189 36722 ด.ช. รพีพงศ์ ไร่รุ่ง

190 36677 ด.ช. รัชพล เวชวิธี

191 39071 นาย โรม นาคเทวัญ

192 37058 น.ส. ลลิตา พันธ์ุเจริญดี

193 36978 น.ส. ลัลลา ธรรมโชติ

194 37032 นาย วงศ์วรัณ วิจิตราวิวัฒน์

195 39006 น.ส. วทันยา ฟุ้งพงศธร

196 39008 น.ส. วรกานต์ คุ้มกล่ า

197 36794 น.ส. วรณัน มกรโภไคย

198 37836 น.ส. วรนิพิฐ พืชเงิน

199 36778 น.ส. วรวลัญช์ ไชยเวช

200 36876 นาย วรัชญ์ วงศ์วิชิต

201 36691 น.ส. วาณิชชา สิทธิวัง

202 36785 นาย วีรเดช วิเศษคุณ

203 36815 น.ส. วีรยา อิศรมหานันท์

204 36878 ด.ช. วุฒิภัทร เดชประทุม

205 36885 ด.ช. ศรัทธนิตย์ ทองบ่อ

206 36781 ด.ช. ศรุต นันทแก้ว

207 36668 น.ส. ศรุตญา ปินตาศรี

208 36880 น.ส. ศิรภัสสร ศิรลัมภามาศ



209 36879 น.ส. ศิรลีฬหา มุตตาหารัช

210 38866 น.ส. ศิริชล ค าหล่อ

211 38976 ด.ช. ศิริชาติ บุตรดีขันธ์

212 37069 น.ส. ศิริน ตันสุวรรณโรจน์

213 36660 ด.ช. ศุภรักษ์ ขันทอง

214 37834 นาย ศุภฤกษ์ มาซอย

215 36882 นาย ศุภวรรษ อุดมสารี

216 38972 น.ส. ศุภาพิชญ์  เพียรการ 

217 36884 น.ส. ศุภาวีร์ ไคร้งาม

218 36915 ด.ช. สกลวรรธน์ กันธวงค์

219 36912 นาย สรวิชญ์ จินาเกตุ

220 36657 ด.ช. สหรัฐ อภิรัตน์มนตรี

221 36729 ด.ช. สัณหณัฐ สัตยวงศ์

222 36637 น.ส. สาริศา ทาเกิด

223 36609 ด.ช. สิทธิกร สุทธพันธ์

224 39016 น.ส. สิรภัทร เป็งทา

225 36678 นาย สิระพงศ์ อัครรัชตพงษ์

226 38946 น.ส. สิริภัสสร ก้อนปัญญา

227 36679 น.ส. สิริยากร แซ่เจอว

228 36756 น.ส. สุชานันท์ นะติกา

229 36913 น.ส. สุชานาถ กายสิทธ์ิ

230 36916 น.ส. สุวภัทร ใจพูล

231 36914 ด.ช. สุวิเชียร กันทะยวง

232 36645 นาย เสฎฐวุฒิ สุภาวงศ์

233 36839 ด.ช. เสฏฐวุฒิ กองสุผล

234 36863 นาย เสริมทรัพย์ บรรจบกาญจน์

235 37080 น.ส. ฬิรปพา บุญเพ็ง

236 36685 นาย อดิเทพ สืบต่างใจ

237 36922 น.ส. อธิชา ยอดนิศามณี

238 38979 ด.ช. อนวัช ยาทอง

239 36453 ด.ช. อภิวิชญ์ อัษชริอินทรีย์

240 38998 น.ส. อภิษฎา ค าใจ

241 38967 น.ส. อมลมณี ทับสุริย์

242 38973 น.ส. อมลวรรณ รุ่งตรานนท์

243 36902 น.ส. อรตา ภูมิพันธ์



244 36641 น.ส. อริศรา นวพรรณพงศ์

245 36600 น.ส. อักษราภัค ตันไพเราะห์

246 39005 ด.ช. อันวา อัศววิริยะกุล

247 39007 ด.ช. อัศวิน สุราฤทธ์ิ

248 36921 ด.ช. อาชวิต รักการดี

249 38986 น.ส. อาทิตยา โกยวิวัฒน์ตระกูล

250 36929 ด.ช. อานนท์ ศรีวิชัย

251 38876 น.ส. อารยา เมืองมูล

252 37073 น.ส. อินทร์ทุอร พ้นภัยพาล

253 37090 นาย อิสระ แซ่เต๋ียว

254 37095 น.ส. ฮิคารุ มาซุดะ

255 ป้อนข้อมูลประวัติไม่ครบ น.ส. อภิชญา วงศ์ชัย

256 39123 ด.ช. ชยางกูร ชัยแก้ว

257 36818 เด็กชาย ชลกร ธีรเสถียรกุล

258 37012 เด็กชาย พีรพัฒน์ ศิริรัตน์พิพัฒน์

259 37115 เด็กชาย นวมินทร์ อินเฟย

260 36766 เด็กหญิง มารินา ลีลาพิริยะวาณิช

261 36968 เด็กหญิง กัลยทรรศน์ สันทัดการ

262 36764 เด็กชาย นรภัทร นพจิรากุล

263 39105 เด็กชาย พีรชัช ไทยเครือ

264 39104 น.ส. ขวัญข้าว นิลจง

265 39103 น.ส. ปริณดา ก๊วยศิริกุล

266 39102 น.ส. จิราพัชร วงศ์สาม

267 39121 นาย เอกกวิ ชัยรังษี


